
Jaký je tvůj sport?

Anotace: Žáci si v prezentaci osvojí základní výrazy, otázky, odpovědi týkající se sportu, což je 
podpořeno sluchově. Žáci si procvičí poslech, čtení a dále pracují dle zadání v prezentaci.
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WHAT´S YOUR 
SPORT?

Jaký je tvůj sport?



LISTEN AND ANSWER THE QUESTIONS.

1.What is he doing today?

2.What sport has he never played?

3.What winter sports are 
their favourite?

tubing soccer

probablyagree

jízda na duši fotbal

souhlasit pravděpodobně

I´m going to the park and 
playing some soccer.

He has never played
baseball.

Their favourite winter sports
are tubing, ice skating and 
skiing.



READ THE CONVERSATION.
A: Hey there, how are you doing?        
B: Good, how about you? What´re you doing today?
A: I´m good. I´ll probably go to the park and play some

soccer. 
B: Oh, that´s cool. Do you like playing soccer?
A: Yeah. I like tennis, too.  
B: Tennis is fun. My favourite sport is baseball. 
A: Oh, really? I´ve never played baseball.  

So other than baseball, what sports do you like?    
B: I also like skateboarding.
A: Oh, really? I prefer roller skates.   
B: Those are fun too. Do you like winter sports?
A: I love winter sports! Tubing is really fun.   
B: Yeah, I agree! I also like ice skating.
A: Skiing is probably my favourite.   
B: Yeah, skiing is fun.



DO YOU KNOW THESE SPORTS? Use a dictionary.

Answer the questions.
What´s your favourite sport in the Summer Olympic Games?
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